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Regulamin promocji „Korzyści w WSIiZ – Zapisz się szybciej i 

wybierz swoją nagrodę!” 
 

 

 

1) Promocja „Korzyści WSIiZ – Zapisz się szybciej i wybierz swoją 

nagrodę !” obowiązuje od dnia 25 lutego 2021 r. do odwołania           

i oznacza możliwość uzyskania: 

a) Vouchera o określonej wartości obniżającej opłatę uczestnictwa 

w dowolnie wybranym warsztacie realizowanym w ramach „Akademii 

Rozwoju Zainteresowań”. 

2) Warunki skorzystania z promocji:  

a) Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Dziale Promocji 

i Rekrutacji, 

b) Złożenie wniosku o wydanie Vouchera będącego Załącznikiem 1 

Regulaminu, 

c) Dokonanie opłaty za udział w wybranym warsztacie „Akademii 

Rozwoju Zainteresowań” obniżonej o wartość otrzymanego 

Vouchera, według zasad obowiązujących u organizatora warsztatu 

według informacji przekazanej przez organizatora warsztatu, 

d) Zgłoszenie udziału w dowolnie wybranym przez siebie, jednym 

warsztacie z cyklu „Akademia Rozwoju Zainteresowań”                 

u organizatora warsztatu, 

e) Udział w wybranym warsztacie możliwy jest tylko w przypadku 

wolnych miejsc w momencie dokonywania zapisu.  

3) W przypadku studentów WSIiZ, którzy będą przystępowali do egzaminu 

dyplomowego za komplet dokumentów z pkt 2.a. uważa się wszystkie 

wymagane dokumenty rekrutacyjne z wyłączeniem dyplomu i 

suplementu. Dyplom wraz z suplementem lub zaświadczenie o 

uzyskaniu w WSIiZ dyplomu licencjata lub magistra należy 

dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż w 



 

Strona 2 z 5 

 

ostatnim dniu rekrutacji. W przypadku zastosowania odstępstwa dla 

studentów WSIiZ Voucher jest wydawany po złożeniu kompletu 

dokumentów rekrutacyjnych uzupełnionych o dyplom oraz suplement, 

jeśli jest wymagany. 

4) Kwota Vouchera zależna jest od terminu złożenia kompletu 

dokumentów rekrutacyjnych przez kandydata i wynosi: 

a) w prowadzonej rekrutacji zimowej roku akademickiego: 

 150 zł – do końca czerwca  

 100 zł – do 15 lipca 

 50 zł – do 15 sierpnia 

 

 

b) w prowadzonej rekrutacji letniej roku akademickiego: 

 150 zł – do końca listopada 

 100 zł – do 15 grudnia 

 50 zł – do 15 stycznia 

 

5) Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

6) Voucher jest imienny i nie można go przekazać, ani odsprzedać 

osobom trzecim. 

7) W przypadku zgubienia Vouchera Uczelnia nie wydaje duplikatu. 

8) Voucher podlega wykorzystaniu jednorazowo, w pełnej kwocie. 

9) Przekazanie Vouchera kandydatowi następuje drogą mailową wyłącznie 

na adres podany Uczelni jako kontaktowy. 

10) Zapisu dokonuje się u organizatora na konkretny                     

warsztat, prowadzony w konkretnym czasie i miejscu. Wymagane jest 

podanie numeru Vouchera. 

11) W przypadku wybrania warsztatu o wartości wyższej niż wartość 

Vouchera, student jest zobowiązany do dokonania dopłaty do pełnej 

ceny za uczestnictwo w warsztacie zgodnie z informacją uzyskaną    

od organizatora warsztatu. 
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12) W przypadku wybrania warsztatu o wartości niższej niż wartość 

Vouchera studentowi nie przysługuje zwrot różnicy między wartością 

Vouchera, a ceną warsztatu. 

13) W przypadku nie wzięcia udziału w prawidłowo zrealizowanym 

warsztacie, na który uczestnik dokonał zapisu Vouchera nie można 

ponownie wykorzystać. 

14) Nagrodę należy zrealizować do końca roku akademickiego na który 

kandydat dokonał rekrutacji.  

15) WSIiZ umożliwia studentom wzięcie udziału w warsztatach 

„Akademii Rozwoju Zainteresowań” odbywających się na podstawie 

Regulaminów obowiązujących u partnera organizującego warsztat. 

16) WSIiZ nie pobiera opłat za Uczestnictwo w warsztatach „Akademii 

Rozwoju Zainteresowań”. 

17) WSIiZ nie ponosi odpowiedzialności za działania organizatora 

warsztatu. 

18) Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy             

i zarządzania obowiązujące w WSIiZ. 

19) Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji 

rozstrzyga ostatecznie Kanclerz WSIiZ. 

 

Warszawa, 25 lutego 2021 r. 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA 
 

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. UJ 

 

KANCLERZ 
 

 

 

 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem promocji „Korzyści 

w WSIiZ – Zapisz się szybciej i wybierz swoją nagrodę!” i 

akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

 

Warszawa, dnia ……………………………………………………………… 
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………………………………………………………………… 
czytelny podpis 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – karta zgłoszenia na warsztat w ramach promocji 

„Korzyści WSIiZ – Zapisz się szybciej i wybierz swoją nagrodę!” 

Załącznik 1 – Wniosek o wydanie Vouchera na warsztat w ramach promocji „Korzyści 

WSIiZ – Zapisz się szybciej i wybierz swoją nagrodę!” 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA w WARSZAWIE 

 
 
 

   Warszawa, dnia .......................................... 
 
......................................................... 
                       imię i nazwisko 
 
 
 
 

DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI 
 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE VOUCHERA NA DOWOLNIE WYBRANY WARSZTAT Z OFERTY 

„AKADEMII ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ”  W RAMACH PROMOCJI „KORZYŚCI WSIiZ – 

ZAPISZ SIĘ SZYBCIEJ I WYBIERZ SWOJĄ NAGRODĘ!” 

 
 
 

Proszę o wydanie Vouchera w celu jego realizacji w warsztacie w ramach „Akadem ii Rozwoju 

Zainteresowań” 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………...……….….…. 

Pesel…………………………………………………………………………………………………………….…. 

Rok akademicki: zimowy / letni ……………………………………………………………………………..…. 

Kierunek/ ścieżka kształcenia………………………………………………………………………………....... 

Złożono komplet dokumentów  rekrutacyjnych w dniu………………………………………………………..     
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          …………............................................ 
czytelny podpis 

 
 

 

WYPEŁNIA DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI: 

 

  

Wydano Voucher numer data 
pieczątka i podpis osoby 

upoważnionej 

 Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej 

WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO. 

 


